
Zápis ze schůze Kolejní rady 
 

Milí ubytovaní a další čtenáři, dne 25. 11. 2022 proběhla první schůze nové Kolejní rady (v plném počtu) s ředitelem 

Správy účelových zařízení, panem Ing. Stanislavem Starým, vedoucím Provozního odboru, panem Jaromírem 

Příhodou a vedoucími kolejí Volha a Sázava, paní Alenou Vlčkovou a Evou Kalinovou. Přítomen byl též pan Ing. Jan 

Konečný, jakožto zástupce předchozí Kolejní rady. Bylo probráno několik témat, jejichž obsah je shrnut v 

následujících bodech. 

 

Tiskárny: 

• Z rozpočtu Správy účelových zařízení (dále jen „SÚZ“) byla zakoupena nová tiskárna, která bude spadat 

pod Výpočetní centrum VŠCHT. Dorazit by měla do konce prosince roku 2022, v lednu 2023 se spustí 

testovací režim. 

• Umístěna bude na koleji Sázava. Za příznivých podmínek ji bude možné využívat od února roku 2023. 

• Pro kolej Volha se řeší komplikace s umístěním a bude tak pořízena až po zaběhnutí a osvědčení tiskárny 

na koleji Sázava. 

 

Wi-Fi: 

• Z rozpočtu SÚZ jsou zakoupeny další Wi-Fi routery pro pokoje v „T-sekci“ Sázavy (okrajové pokoje, kde je 

nedostatečný signál), instalovány budou v nadcházejícím měsíci (čeká se na dodání). Tato úprava by měla 

zajistit naprosté pokrytí Wi-Fi sítí na obou kolejích. V případě komplikací neváhejte jakoukoliv nefunkčnost   

ohlásit do Knihy závad v ISKAMu. 

• Fyzické připojení kabelem je však stále možné. 

Volha: 

• Bylo vyměněno dalších 100 postelí za postele staré a dokončena tak další a jedna z posledních etap. 

• Všichni přítomní apelujeme na větší ohleduplnost a zodpovědnost v rámci využívání společných kuchyněk. 

Jejich čistota není studenty/ubytovanými příliš udržována a podpora funkčnosti též bohužel nikoliv 

(žhářství, celková bezohlednost k elektrospotřebičům...) 

• Je možnost navrhnout, jak naložit s volnými prostory na Volze, konkrétně s prostorem ve 13. patře a 

osamocenými, malými, neobsazenými místnostmi při schodištích. Vítáme jakékoliv návrhy, psát je můžete 

na mail Kolejní rady (GrpKolejniRada@vscht.cz) či na náš FB (Kolejní rada VŠCHT Praha). 

 

Sázava: 

• Pro pořádání vědeckých konferencí, odborných a jiných akcí je možné využít konferenční centrum (spoustu 

volných termínů). 

 

Konflikty mezi spolubydlícími: 

• V případě opakovaných konfliktů a neshod mezi spolubydlícími a jinými ubytovanými můžete využít 

zhotovení záznamu o této věci na vrátnici vaší koleje, anebo můžete závažnější problémy řešit přímo 

mailem s vedoucími jednotlivých kolejí. 

Třídění odpadů: 

• Všechny vás, prosíme, o využívání košů na tříděný odpad a to takovým způsobem, k jakému jsou určeny. 

Tedy ke dodržování pravidel, který odpad kam házet (necháme na samostudiu). S čímž se pojí i úměrnost 

objemu odpadu vůči nádobě koše. Doporučujeme odpady o větším objemu házet do velkokapacitních 
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kontejnerů (umístění napravo od Sázavy, za Volhou u menzy). Dále v případě obsazenosti menších košů 

na chodbách, vás prosíme, vyhazovat další odpad do kontejneru, či si počkat na jejich vyprázdnění.  

Za Kolejní radu 

Jan Pagáč                  

Bára Frýdlová              

Denis Najman 

 

 


